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Литературни срещи в лицея  
 
Lмай месец беше богат на литературни срещи в МФЛ Варна. В Нощта на литературата се срещнахме с Димана 

Трънкова в класовете на лицея. Розмари де Мео води ателие в търсене на корените и идентичността в класовете 

3e, 2nd и 1e. Трима автори на младежка литература ни показаха цветовете на детските книги. В рамките на фести-

вала ВарнаЛит на гости дойдоха Жером Ферари (носител на награда Гонкур 2012 и европейска награда Димитър 

Димов 2019 за романа му „Проповед за падането на Рим“) и Захари Карабашлиев  (автор на романите « 18 % Си-

во », « Хавра »), които разговаряха с учениците на различни теми, засягащи литературата, философията … Двете 

срещи бяха вълнуващи и вдъхновяващи за 

учениците.  

Огромни благодарности на ВарнаЛит за въз-
можността да се доближим до голямата лите-
ратурна сцена.   
 
 

Денят на Земята 
 
Понеделник, 22 април, 
чествахме “Earth Day”, 
световния ден на пла-
нетата. По този случай 
учениците от CE1 под-
готвиха послания на 8 
езика в защита на пла-
нетата. Подпомогнати 
от GS, които изобрази-
ха земята,  учениците 
създадоха плакати, 

които се намират в сграда 1, с цел да 
привлекат към идеите си малки и големи. 
Благодарение на Карли децата направиха 
електронна книга, която можете да види-
те на профила в Twitter @English_Carly_P 
 
 

Важни дати 

- Учебен сертификат за пътна безопасност 5e : вторник 4 юни 
9h45-10h45 
- ЗРЕЛОСТЕН Изпит 1e София : от 5 до 7 юни BAC 
- Учебен сертификат за пътна безопасност 3e : 5 юни, 9h45-10h45 
- Училищен съвет n°3 : вторник, 11 юни, 15h30-17h30 
- Родителски срещи  PS/ MS/ GS: понеделник 17 юни, 15h30-
17h30 
- DNB 3e София: от понеделник 17 до сряда 19 юни 
- Съвет на учебното заведение n°3 : вторник 18 юни, 17h30 – 
19h30 
-  Родителски срещи  PS/ MS/ GS: вторник 18 юни, 15h30 – 17h30 
-  Родителски срещи  PS/ MS/ GS: сряда 19 юни, 15h30 – 17h30 
- УС - бюджет : сряда 19 юни, 17h30 – 19h30 
- Празник на училището : четвъртък 20 юни 
- Празник на музиката —le 21 юни  
- Родителски срещи  CP/ CE1/ CE2/ CM1/ CM2 : понеделник 24 
юни 15h30 – 17h30 
- Родителски срещи  CP/ CE1/ CE2/ CM1/ CM2 : вторник 25 юни, 
15h30 – 17h30 
- Информационна среща – малка група 3г : вторник 25 юни, 
15h30 – 17h30 
- Родителски срещи  CP/ CE1/ CE2/ CM1/ CM2  : сряда 26 юни, 
15h30 – 17h30 
- Шоу на талантите в сграда 2—27 юни 

13 юни-благотворителна продажба на лакомства за финансиране на училищни проекти, организирана от гимназистите.  
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Младите надежди в гимнастиката 

Новосформираният отбор по художествена гимнастика на МФЛВ взе 

участие в първото си състезание в гр. Шумен на 18 и 19 Май 2019 г. 

На Държавно първенство Гимнастрада те завоюваха второ място в 

Първа възрастова група гимнастика с уред – голяма група. Децата от 

МФЛВ бяха най-многобройната група на първенството и спечелиха 

сърцата на публиката със своето изпълнение „Бохемска рапсодия“. 

Пожелаваме успех на малките състезателки и занапред!  

Гео науки 

Учениците от 1е S участваха в международен конкурс по геология: Национална 

Олимпиада по Гео науки. В конкурса участваха 850 ученици от 87 френски учебни 

заведения в чужбина. 2-ма ученици от МФЛ Варна са класирани сред първите 62-

ма – Юго Шаперон и  Маргарита Серебрянник. Поздравления!  

Състезанието по английски език Longman Competition се проведе за шеста поредна година. В него бяха 

поканени за участие определени училища от цялата страна. То има национален характер и се провежда във 

всичките 28 области на България. Тази година се включиха 136 училища от 40 населени места с над 8000 учени-

ци, на възраст от 4 до 11 клас. Те се състезаваха в 8 категории. До втория кръг на състезанието бяха допуснати 

общо 1170 участника. На първо, второ и трето място във всяка категория се класираха общо 60 ученика.  На пър-

вия кръг 68 ученика от CM2 до 1e премериха сили със своите връстници от Варна и региона. От общо 301 класи-

рани за националния кръг, 18 бяха ученици от LFIV.  Тази година ние се явихме за  втори път  и отново имаме 

класиран участник на национално ниво! 

През 2018г Симона Павлова зае първо място в категорията Firstwords / за 4 клас/ . 

През 2019г. Иван Лазаров се класира на второ място в категорията Springboard / за 5 клас/ с резултат 79.50 от 

максимален 80 точки! 

Останалите 17 участника също постигнаха отлични резултати, като много от тях бяха на минимална разлика от 

първите 3 места.  

Поздравления за Йоана Попова, Любомир Чакъров, Анелия Шабани, Михалина Завистовска, Ема Линкова, Би-

ляна Сафева, Роди Кирова, Алекзандър Боланд, Белла Петкова, Филип Манукян, Лили Шаперон, Иван Доте, 

Филип Кайкамджозов, Борис Киряков, Борис Блахо, Стелла Николова, Стела Начева и най- вече за Иван Лаза-

ров, благодарение на които нашето училище беше, може би за пръв път, представено 

като Международен Френски Лицей Варна на официално форум - Шестата Национална 

Конференция по английски  език, която се проведе в хотел " Шератон" в София на 19 

април 2019г. Там се отчетоха резултатите от състезанието и бяха наградени победители-

те и техните учители. 
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Проект Градина PS / MS 
И тази година децата от PS и MS си направиха малка зеленчукова гради-

на по проект, свързан с градинарството. Те посадиха зеленчуци, подп-

равки и цветя, за да могат да наблюдават техния растеж и развитие. 

Благодарение на този проект те се запознават с проявленията на расти-

телния свят, основните функции на растежа, храненето и тяхната репро-

дукция. Децата с удоволствие работят заедно и се грижат за растенията, 

като едновременно обогатяват своите говорни умения на френски език. 

Профил  twitter:  PS : @DimitrovaGalia1 

   MS : @ClasseMs 

Нощ на литературата  
 
Има ли бъдеще книгата? Как виждаме света около нас? Утопия или антиутопия ни 

очаква в бъдещето? Кои са механизмите, които подтикват личността към престъпле-

ние? Тези и много други въпроси бяха зададени по време на срещата между гимна-

зистите и Димана Трънкова - съвременна писателка, автор на романите „Усмивката 

на кучето“ и „Пустата пещера“ която бе на гости в училище в рамките на Нощта на 

литературата.  

„Торта от моите хобита“  

Учениците от 6е работиха сериозно по последния проект по изкуство, резул-

татите от който искаме да споделим с Вас.  

Става въпрос за триизмерен проект на тема „торта на моите хобита“.  

След като заедно се запознахме с произхода и историята на тортата  на ета-

жи като едно от най- популярните френски сладкарски изделия по света, 

учениците получиха задача да изработят в 3Д собствена торта на хобитата 

им. За целта трябваше да изберат кои занимания да изобразят, да изберат 

форма на произведението си, 

както и да намерят естетически и технически решения за осъществява-

нето на проекта.  

Резултатите са наистина изненадващи, пълни с въображение, както 

всички детски проекти.  
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“Малки и големи семейни истории”  

Учениците от 6e  до 1e участваха в литературния конкурс на ВарнаЛит „Малки и големи семейни истории“. Сред 
наградените са Маргарита Серебрянник (1e), Иван Доте (3e), Мариам Аракелян (4e) и Иван Лазаров (5e). Марина 
Димитрова (6e) и Йоан Денев (6e) получиха поощрителни награди. Победителите участваха в клас по творческо 
писане със Захари Карабашлиев и Мартин Колев.   

Поздравления на всички участници!  

Пролетно разместване 

В класа на СЕ1 пролетта е символ на промяна! Учителката размести мебели-

те, намали броя на масите в стаята, за да създаде нови работни пространст-

ва. Учениците се организират в ателиета и всеки може да избере на какво да 

седне: сам на ниска маса, върху топка или възглавница. Бихме искали да бла-

годарим на родителите на Алекс и Борис за щедрите подаръци – килими – за 

класната стая.  

Compte Twitter: @ClassedeMelanie 

Едно френско семейство в училище 

Вторник, 28 май, френско семейство се срещна с няколко класа от началното 
училище. Седрик, Каролин и децата им Елиз (10г) и Клемон (8 г) пътуват из 
Европа с ван. Те представиха пътуването си и обясниха на децата как живеят 
и как се справят с училището. Учениците от  CP, CE1, CE2 и CM1 бяха впечатле-
ни!  
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Интервю с г-н Робледо, учител по испански език, на Мариам, 4е 

Г-н Робледо, защо дойдохте във Варна?  

За да работя като учител по испански език.  

Защо избрахте България и какво Ви харесва най- много тук?  

Вярвам, че работейки в чужбина човек се обогатява културно и учи много нови неща. Тук най- много ми харесват 

храната и цените на стоките.  

От коя част на Испания идвате? 

От Андалусия.  

 Любима музика?  

Рок и музиката от 80-те.  

На колко години сте и откога работите като учител?  

Аз съм на 27 и от 5 години съм учител.  

Кои бяха любимите Ви предмети в училище?  

Езиците и литературата.  

Понеделник, 27 май, мултиезично събитие #plurilinguisme в МФЛ Варна Mission laïque française : автори на детска 
литература се срещат с наши ученици. 

« Ден на книгата на българските деца »  

Учителите по английски, български и френски език се включиха в ини-

циативата „ Ден на книгата на българските деца“ в понеделник, 27 

май 2019. Всеки класен учител работи с преподавателите по езици. 

Преди срещата откъси от книгите бяха четени в клас, илюстрациите 

също бяха разгледани.  На 27 май Теменуга Станчева (художник) и 

Светлана Тодорова (дъщеря на автора) влязоха в класовете PS, MS и 

GS, за да представят книгата „Папагалчето Пай“. Елена Владова 

(писател) влезе в класовете CP, CE1 и CE2, за да представи „Човекът, 

който въздишал“. Явор Цанев (писател) представи пред CM1, CM2, 

6ème и 5ème книгата си „Злостории“.  

Децата имаха възможност да си закупят 

книга с автограф от автора.  

Срещите бяха изключително плодотвор-

ни.  Децата си дадоха сметка за култур-

ното богатство, което ги заобикаля. Бла-

годарим на четиримата артисти, които 

се отзоваха с желание на нашата покана.  

https://www.facebook.com/mlfmonde/?__tn__=K-R&eid=ARBc0yaZCXvSd_JrK61Z2XTTDpXKO8e0Xzm8BMgTnfdh-1fFiqMugCdjHiUvLh1mSqnk5-DlJypsff0W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCtvTOaPKbDmrI39Mp7FbmJKz46RIsNXbkTYvPJmsTzqRfyQdFWRCxOwQ0pK87sVRo0bdliNSiA8tgwfiW22nuSaOoqohLJ
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